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ABSTRAK 

Di era reformasi saat ini kewenangan otonomi lebih diperhatikan kepada tingkat 

terendah dalam struktur pemerintahan yaitu desa. Pengesahan Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2014 mengamanatkan sebesar 10% dana dari pemerintah pusat disalurkan ke 

seluruh desa yang menjadi peluang desa untuk mengembangkan desa yang mandiri. 

Sebagai wadah dalam mengelola kekayaan desa dan memaksimalkan pembangunan 

maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDes merupakan badan 

usaha yang dibentuk dengan tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan hal tersebut mendorong penulis untuk 

merumuskan permasalahan bagaimana efektivitas pengelolaan permodalan usaha 

BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa berdasarkan perspektif ekonomi 

Islam. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan 

permodalan usaha BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa studi kasus 

pada BUMDes Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung 

Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Reseach) yang 

bertempat di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung 

Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 

dengan partisipan kepala desa, ketua BUMDes, Sekretaris dan pengurus BUMDes 

lainnya. Sedangkan teknik analisis melalui reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BUMDes Maju 

bersama dari tahun 2017 hingga 2019 telah mampu berkontribusi rata-rata 60% 

selama 3 tahun, hal ini dinilai BUMDes tidak efektif dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa walaupun unit usaha yang dijalankan pun telah mampu 

mencapai sasaran BUMDes yaitu masyarakat Desa Way Areng. Berdasarkan 

ekonomi Islam dapat dilihat bahwa dalam mengelola permodalan usahanya BUMDes 

telah sejalan dengan tujuan ekonomi islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta 

mampu menerapkan akad mudharabah dan ijarah.. Akan tetapi Pendapatan Asli Desa 

belum mampu menjadi sarana Redistribusi di Desa Way Areng Kecamatan Mataram 

Baru Kabupaten Lampung Timur. 

Kata kunci : Efektivitas, BUMDes, Pendapatan Asli Desa, Perspektif Ekonomi Islam 
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MOTTO 

لِكََ َََذَٰ ََٱبِأَىَّ َيَُغيُِّروْاََهاَبِأَنفُِسِهۡنََّللَّ َقَۡىٍمََحتَّىَٰ لَۡنَيَُكَُهَغيِّٗراَنِّۡعَوةًَأَۡنَعَوهَاََعلَىَٰ

َ ََٱَوأَىَّ  ٣٥َسِويٌعََعلِيٞنََّللَّ

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan 

meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, 

hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 

(QS. Al- Anfal (8) : 53)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

                                                             
1
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: 

Syamil Qur’an, 2010).h.177 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dalam memahami proposal ini, penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah penting yang ada dalam proposal ini agar tidak 

terjadi kesalahpahaman bagi pembaca yang akan dijelaskan dalam penegasan 

judul. Dengan harapan pembaca dapat memahami judul proposal ini. 

Adapun judul proposal ini adalah “Efektivitas Pengelolaan 

Permodalan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus pada BUMDes Desa Way Areng Kecamatan Mataram 

Baru Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2017-2019)”. Pengertian 

istilah-istilah yang ada dalam judul adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas adalah kondisi dimana organisasi mampu melakukan hal-hal 

dengan benar, hal ini berkaitan dengan seberapa baik organisasi mampu 

mencapai tujuan organisasi.
1
 

2. Pengelolaan (Manajemen) adalah proses penentuan dan pencapaian tujuan-

tujuan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, modal, material dan 

informasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dasar.
2
 

3. Permodalan usaha adalah dana dalam bentuk uang kas atau bahan mentah 

yang digabungkan dengan faktor produksi berupa tenaga kerja dan tanah 

                                                             
1
 Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, terjemahan Gina Gania (Jakarta: Kencana, 2011),h.88    

2
 Made Dharmawati, Kewiusahaan, (Depok: Rajawali Pers, 2017),h.159. 



2 

 

berkolaborasi untuk menghasilkan barang baru, biasanya aktiva tetap/lancar 

dan modal tetap/lancar merupakan bentuk permodalan usaha.
3
 

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha untuk 

kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar atau seluruh modalnya 

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya.
4
 

5. Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan desa yang berasal dari hasil 

usaha, hasil aset, gotong royong, swadaya dan partisipasi dalam pengelolaan 

pembangunan dan aset yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan asli 

desa.
5
 

6. Perspektif adalah cara pandang atau pandangan.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk 

memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan 

permasalahan ekonomi dengan cara yang islami.
7
 

Berdasarkan pengertian dalam penegasan judul di atas, penulis 

ingin mengetahui tentang efektifitas pengelolaan permodalan usaha badan 

usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa berdasarkan 

perspektif ekonomi islam. 

                                                             
3
 Mimit Primyastanto, Evapro (Evaluasi Proyek), (Malang : UB Press, 2016),h.55 

4
 A. Saibana, Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa (Jakarta: Bee Media 

Pustaka,2016),h.247. 
5
Ibid.h.216. 

6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi 

keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h.675. 
7
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali, 2014),h.17. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan dipilihnya judul penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu 

alasan objektif dan alasan subjektif, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Alasan objektif 

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang 

eksistensinya sudah diakui sejak tahun 2004. BUMDes merupakan lembaga 

ekonomi yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi pada 

pendapatan asli desa.
8
 Akan tetapi keberadaan BUMDes baru ramai 

diperbincangkan semenjak dikeluarkannya UU Desa No. 6/2014, sehingga 

sejak saat itu mulailah banyak desa-desa yang membentuk BUMDes salah 

satunya BUMDes Way Areng. BUMDes desa Way Areng merupakan badan 

usaha yang memiliki program antara lain memberikan modal usaha kecil 

dan modal untuk pertanian serta peternakan. BUMDes bertujuan untuk 

meningkatkan kemandirian desa secara bersama-sama masyarakat dan 

pemerintah desa. Kemandirian desa dapat tercermin dari seberapa mampu 

desa menggali pendapatan asli desa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa 

efektifkah pengelolaan BUMDes di Desa Way Areng dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa. 

2. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca serta pemerintah 

desa dan pengelola BUMDes tentang efektivitas pengelolaan permodalan 

                                                             
8
 David Prasetyo, Peran Bumdes Dalam Membangun Desa (Pontianak: CV Derwati Press, 

2019),h.22 
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usaha BUMDes dalam membantu meningkatkan pendapatan asli desa 

masyarakat desa Way Areng. Judul ini juga memberikan wawasan 

tentang bagaimana pengelolaan BUMDes desa Way Areng berdasarkan 

perspektif ekonomi Islam. 

b. Tersedianya berbagai literature dan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

penelitian sehingga proposal ini dapat diselesaikan. Selain itu juga 

adanya keterkaitan dengan ilmu yang penulis pelajari yaitu sebagai 

mahasiswi Ekonomi Syariah. 

C. Latar Belakang 

Dalam pembangunan suatu negara salah satu titik beratnya adalah 

bidang ekonomi yang menjadi penggerak utama pembangunan itu sendiri. 

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan jumlah 

penduduk yang terbanyak di dunia dimana Indonesia menempati urutan ke-4 

dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di 

Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2019 Persentase 

penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau 25,14 juta orang. 

Berdasarkan tempatnya, Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 6,69 

persen pada Maret 2019, sementara persentase penduduk miskin di daerah 

perdesaan 12,85 persen pada Maret 2019.
9
 Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk miskin lebih banyak di pedesaan lebih banyak daripada perkotaan, 

sehingga kesejahteraan masyarakat desa pun masih lebih rendah dibandingkan 

perkotaan. 

                                                             
9
 https://www.bps.go.id/ diakses pada Senin 16 Desember 2019 pukul 00.32 WIB. 

 

https://www.bps.go.id/
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah 

mengamanatkan bahwa pemerintahan menerapkan otonomi daerah dengan 

menganut asas desentralisasi. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan, diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat 

melalui meningkatan, pemberdayaan, peran masyarakat dan pelayanan serta 

meningkatkan daya saing antar daerah dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, demokrasi, keistimewaan, keadilan dan kekhususan suatu daerah 

didalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.
10

 

Di era reformasi saat ini kewenangan otonomi lebih diperhatikan 

kepada tingkat terendah dalam struktur pemerintahan yaitu desa. Sudah lebih 

dari enam dasawarsa pemerintah telah mengalami banyak pergantian maupun 

hanya perubahan kebijakan nasional tentang desa. Akan tatapi, dari beberapa 

perubahan undang-undang yang ada, terhitung dari tahun 1948 (Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah) 

hingga tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah) belum mampu menjamin pengaturan desa dan memiliki 

konsistensi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. 

Dalam membangun kemandirian desa diperlukan sumber pembiayaan 

dimana salah satu sumbernya adalah Pendapatan Asli Desa. Upaya perolehan 

Pendapatan Asli Desa tidak berarti mengeksploitasi semua sumber daya yang 

dapat menjadi sumber pendapatan asli desa, tetapi bagaiman pemerintah desa 

                                                             
10

 Sri Soemantri, Otonomi daerah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).h.125. 
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mampu menggali potensi desa secara optimal agar bisa menjadi penerimaan 

yang selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan desa.
11

 

Kendala yang dialami desa saat ini terkait dengan usaha memperoleh 

Pendapatan Asli Desa salah satunya Desa Way Areng ialah potensi yang 

dimiliki desa belum mampu dikelola secara maksimal, hal ini disebabkan 

kurangnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses yang dimiliki hingga 

optimalisasi lembaga pemerintahan desa juga menjadi tantangan dalam 

pembangunan desa. Pada tahun 2016 Desa Way Areng bahkan belum memiliki 

sumber Pendapatan Asli Desa sama sekali sehingga laporan Pendapatan Asli 

Desa nya masih belum ada. 

Undang-Undang mengamanatkan sebesar 10%  dana dari pemerintah 

pusat disalurkan keseluruh desa.
12

 Dana ini tentu menjadi peluang bagi desa 

untuk mengembangkan desa yang mandiri. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah 

badan usaha yang gunakan untuk mengurus kekayaan asli yang ada di desa 

guna memaksimalkan pembangunan desa, yang kemudian dibentuk Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes).  

Sesungguhnya masyarakat desa mempunyai karakteristik khas sebagai 

komunitas, salah satu nya adalah cara hidup kolektif. Kehidupan masyarakat 

desa secara kolektif memiliki tradisi: pertama, kerjasama, solidaritas, swadaya 

dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan, agama, suku, 

                                                             
11

 Nana Hermansyah, Agus Nurulsyam dan Edi Siswadi, Pengelolaan Pendapatan Asli 

Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meingkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis, 

Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.h. 289 
12

 Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2017).h.3. 
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aliran dan sebagainya yang merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. 

Kedua, kepentingan masyarakat desa diurus dan diatur melalui kekuasaan dan 

pemerintahan desa yang mengandung akuntabilitas dan otoritas. Ketiga, 

ekonomi lokal mendistribusikan dan memproteksi pelayanan dasar masyarakat 

dilakukan oleh desa. Tradisi inilah yang menjadi salah satu gagasan mendasar 

dalam pendirian BUMDes.
13

 

Jumlah BUMDes telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam 

lima tahun. Kenaikan tertinggi ialah pada tahun 2015 saat dana desa 

didistribusikan pertama kali. Eksistensi BUMDes memiliki peran penting 

terhadap pendapatan asli desa (PADes). Pada saat ini, jumlah BUMDes naik 

1.068,8 persen dibandingkan 2014. 

Pada intinya BUMDes dibuat untuk memperoleh keuntungan untuk 

memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes 

diharapkan mampu membentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya 

yang ada dan juga optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang 

sudah ada. Pada sisi lain juga akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha 

dalam rangka memperkuat otonomi desa serta mengurangi pengangguran.
14

 

Dalam Islam manusia pun dituntut untuk berusaha agar mampu 

meningkatkan perekonomiannya seperti dalam firman Allah dalam Qur‟an 

Surah Al-Anfal (8) ayat 53: 

                                                             
13

 David Prasetya, Peran BUMDes Dalam Membangun Desa….,h.3. 
14

 Ibid.h.79 
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ىِلََ َََرَٰ َُّ َ ََثِأ ََٱّللَّ َُّ أَ َٗ َ ٌۡ ِٖ بَثِأَّفُِغ ٍَ ََُٝغُِّٞشْٗاَ َٰٚ ََدزَّ ًٍ ۡ٘ َقَ َٰٚ َٖبََعيَ ََ َع ّۡ خًَأَ ََ َغِّٞٗشاَِّّۡع ٍُ ََُٝلَ ٌۡ ََىَ َٱّللَّ

َ ٌٞ ٌٞعََعيِٞ َِ  ََٖ٘ع

Artinya: “yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu 

nikmat yang telah diberikan Nya kepada suatu kaum hingga kaum itu 

mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S : Al-Anfal: 53)
15

 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan 

perekonomiannya adalah dengan di bentuknya suatu badan usaha yaitu 

BUMDes. Permodalan usaha BUMDes ialah berasal dari dana desa yang 

diberikan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat untuk keperluan 

pembangunan desa-desa yang ada diseluruh Indonesia. 

Di Provinsi Lampung saat ini telah terdapat 482 BUMDes yang 

tersebar diberbagai  kabupaten sebagai mana dalam table berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung  

Nomor Kabupaten Jumlah 

BUMDes 

1 Way Kanan 7 

2 Tulang Bawang Barat 4 

3 Tulang Bawang  5 

4 Tanggamus 3 

5 Pesisir Barat 3 

6 Pesawaran 2 

7 Mesuji 54 

8 Lampung Utara 117 

                                                             
15

  Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: 

Syamil Qur‟an, 2010).h.184. 
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9 Lampung Timur 242 

10 Lampung Tengah 2 

11 Lampung Selatan 36 

12 Lampung Barat  7 

Total  482 

Sumber Data: Data KEMENDES 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kabupaten yang memiliki 

BUMDes terbanyak adalah Lampung Timur yang saat ini telah mencapai 242 

BUMDes. Salah satu BUMDes yang terletak di Lampung Timur adalah 

BUMDes Maju Bersama. 

BUMDes Maju Bersama merupakan badan usaha yang dimiliki desa 

Way Areng yang terletak di kecamatan Mataram Baru kabupaten Lampung 

Timur. BUMDes ini dibentuk pada tahun 2016 dan diberi nama BUMDes Maju 

Bersama. Adapun usaha yang dilakukan oleh BUMDes Maju Bersama antara 

lain: 

1. Permodalan bidang usaha kecil 

2. Permodalan peternakan 

3. Pengelolaan sektor pertanian 

Permodalan usaha BUMDes ini sendiri seluruh adalah dari dana desa, 

dimana setiap tahunnya pemerintah desa memberikan sejumlah dana yang di 

khususkan untuk modal pengelolaan BUMDes Maju Bersama.
16

 Jumlah dana 

                                                             
16

 Mulyadi, wawancara dengan penulis, Lampung, 8 Februari 2020. 
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yang diberikan pun tiap tahunnya berbeda-beda tergantung dari kebutuhan 

BUMDes, hal ini dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 1.2 

Permodalan usaha BUMDes desa Way Areng 2017-2019 

Tahun  Modal BUMDes 

2017 155.000.000 

2018 60.000.000 

2019 15.000.000 

Sumber Data: Dokumentasi Data BUMDes Desa Way Areng 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 modal yang 

diberikan untuk BUMDes mencapai Rp.155.000.000 yang berasal dari dana 

desa. Penyaluran modal BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa way areng, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 

yang signifikan yaitu Rp.15.000.000., Hal ini membuat BUMDes sering 

mengalami kekurangan jika masyarakat ingin meminjam dana. Kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana yang dipinjam karena 

beranggapan dana tersebut merupakan dana bersama.  

Masalah yang juga dialami oleh BUMDes desa Way Areng adalah 

kurangnya sumber daya manusia professional dalam mengelola dana BUMDes 

dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan dana pinjaman secara 

efektif. BUMDes seharusnya berpeluang besar menjadi menyumbang 

pendapatan asli desa, namun pada kenyataannya belum berjalan sebagaimana 

yang diharapkan. 
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Dari penjelasan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana 

efektivitas pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan perannya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli desa Way Areng dan bagaimana sistem 

pengelolaannya berdasarkan Ekonomi Islam yang akan dilakukan dalam 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Permodalan Usaha 

BUMDes Dalam Meningkatkan Pendekatan Asli Desa berdasarkan 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada BUMDes Desa Way Areng 

Kecamatan Mataram Baru  Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 

2017-2019)” 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka perlu adanya 

pembatasan masalah dalam penelitian ini guna memfokuskan pada area 

spesifik yang akan diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah 

efektivitas pengelolaan permodalan usaha BUMDes dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa di desa Way Areng kecamatan Mataram Baru Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2017-2019. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan permodalan usaha badan usaha milik 

desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Way 

Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur? 
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2. Bagaimana efektivitas pengelolaan permodalan usaha badan usaha milik 

desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa berdasarkan 

perspektif ekonomi Islam di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur? 

F. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya memiliki target yang 

hendak dicapai atau apa yang dijadikan tujuan jelas diketahui sebelumnya. 

Suatu penelitian memiliki tujuan untuk mengembangkan, menemukan dan 

menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan permodalan usaha badan usaha 

milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa, di Desa 

Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan permodalan usaha badan usaha 

milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendaptan asli desa 

berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Desa Way Areng Kecamatan 

Mataran Baru Kabupaten Lampung Timur. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

secara teoritis bagi ilmu ekonomi Islam dan juga dapat dijadikan sebagai 



13 

 

wadah pengaplikasian berbagai teori dan konsep ilmu yang telah dipelajari 

selama perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis berkaitan dengan badan usaha milik desa (BUMDes) dan 

juga membandingkan kesesuaian antara teori dengan praktek yang ada 

di masyarakat. 

b. Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Dapat menambah pengetahuan yang berkaitan tentang bagaimana 

pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) agar dapat membantu 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa secara efektif. 

c. Bagi Pembaca 

Guna memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan badan 

usaha milik desa (BUMDes) serta menjadi referensi untuk 

mengembangkan penelitian tentang badan usaha milik desa (BUMDes). 

H. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah mencari dan membaca 

laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang 

relevan dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya 

pembahasan yang sama persis dengan penelitian lain. Untuk itu penulis 

memaparkan beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut: 
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Menurut Heru Ribawanto, Suwondo dan Coristya Berlian Ramadana 

dalam jurnal yang berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang)” dengan Metode penelitian yang digunakan ialah 

metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini 

ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah 

Kabupaten Malang yang diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai 

badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan 

dan tidak mampu menyokong pendapatan desa. Sehingga bisa dikatakan 

eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.
17

 

Penelitian oleh Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari dalam 

jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes)” pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah peranan pemerintah 

Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai pembentukan dan 

pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap 

terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. 

Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti 

terbentuknya Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR), Himpunan 

                                                             
17

 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo dalam jurnal yang berjudul 

“Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa 

Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 2 

Tahun 2013.h.1068. 
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Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Kesejahteraan Desa 

(BKD).
18

 

Adapun menurut Ni Kadek Diah Candra Kartika, Ni Kadek Sinarwati 

dan Made Arie Wahyuni dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan 

Dana Pada BUMDes Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A” memaparkan 

jika pengelolaan dana yang dilaksanakan BUMDes Kerta Danu Mandara 

dilakukan secara tidak transparan disebabkan pengelolaan dana hanya 

dilakukan oleh pengelola dan pendamping BUMDes Kerta Danu Mandara. 

Selain itu terdapat kendala dalam usaha dagang dan usaha Rumah Tangga 

Sasaran (RTS), namun dalam usaha kredit umum tidak terdapat suatu kendala. 

Hal ini menyebabkan pengelolaan dana yang terjadi pada BUMDes Kerta Danu 

Mandara hanya memenuhi 81% kategori, dan termasuk ke dalam kriteria cukup 

efektif.
19

 

Menurut  Gunthar Riady, I Made Suwecantara dan Iman Surya dalam 

jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa” memaparkan bahwa efektivitas 

pengelolaan BUMDes Madani di Desa Santan Tengah belum maksimal,  

BUMDes Madani belum dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli 

desa. Dari tiga indikator efektivitas yang penulis gunakan yaitu integrasi, 

pencapaian tujuan dan adaptasi belum semua tercapai. Dimana pencapaian 

tujuan dari Bumdes Madani belum mencapai target dari organisasi. Sedangkan 

                                                             
18 Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari “Peran Pemerintah Desa Dalam 

Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 

tahun 2016,h.59 
19

 Ni Kadek Diah Candra Kartika “Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik 

Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A” Jurnal S1 Ak Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.h.1 
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integrasi dan adaptasi organisasi telah berjalan cukup baik. Kemudian temuan 

lainnya secara mendalam ialah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan 

Bumdes Madani yang utama adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia dan 

penyertaan modal.
20

 

Menurut Dida Rahmadanik dalam jurnal yang berjudul “Peran Bumdes 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sampai sekarang 

BUMDes sudah berjalan namun hanya untuk simpan pinjam sedangkan 

BUMDes belum berperan dalam meningkatkan promosi dan pemasaran produk 

dari masyarakat Cokrokembang.
21

 

I. Metode Penelitian 

Untuk mengembangkan teori dan mengevaluasi konsep-konsep 

teoritis perlu digunakan suatu metode penelitian. Metode penelitian merupakan 

teknik yang digunakan dalam penelitian.
22

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat jadi jenis penelitiannya metode yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (field research). Field research adalah dimana peneliti 

                                                             
20

 I Made Suwecantara, Gunthar Riady, dan Iman Surya “Efektivitas Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa” Jurnal Pemerintahan Integratif, 

Vol. 6  No. 4 2018.h.624. 
21

 Dida Rahmadanik, “Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan” Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 

Vol. 4 No.1 2018.h.909. 
22

 Didin Fatihudin, Metode Penelitian, (Sidoarjo: Zifatama Publisher,2015).h.9. 
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harus terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data.23 penelitian 

lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan 

sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit social, lembaga atau 

masyarakat, kelompok dan individu.24 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi inquiry yang 

menekankan pencarian makna, konsep, karakteristik, pengertian, gejala, 

symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan 

multimetode bersifat alami dan holistik, menggunakan beberapa cara, 

mengutamakan kualitas serta disajikan secara naratif.
25

 Penelitian ini 

menggali data dari BUMDes Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur. 

b. Sifat dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan data, jadi 

ia juga menyajikan data, menginterpretasi dan menganalisis data.  

Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara 

sistematis dan faktual mengenai sifat-sifat populasi dan fakta-fakta.
26

 

Terkait dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang  BUMDes 

                                                             
23

 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta,: Grasindo, 2010), h.9. 
24

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Bumi 

Aksara,2013),h.46. 
25

 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Gabungan, (Jakarta: 

Kencana,2014).h. 328. 
26

 Ibid,h.44. 
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yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli desa Way Areng 

di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, bisa dari 

perseorangan atau individu, seperti hasil wawancara atau hasil dari 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.
27

 Adapun data primer 

dalam penelitian ini adalah pihak pengelola BUMDes Desa Way Areng. 

b. Data sekunder merupakan data primer yang didapatkan dari pihak lain 

atau data yang telah dioleh lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pengumpul data primer maupun oleh pihak lain dalam bentuk diagram-

diagram atau table-tabel.
28

 Buku-buku, Al-Quran, Al-Hadist, jurnal, artikel, 

karya ilmiah, dokumen desa yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian baik berupa buku-buku, profil desa dan peraturan perundang-

undangan, maupun dari sumber tertulis lainya yang masih berhubungan 

dengan objek penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualiatas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.29 Adapun 

                                                             
27

 Sugiarto, Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta: Andi,2017),h.178. 
28

 Ibid,h.202. 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta,2012), h.115. 
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populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes Way Areng 

yang berjumlah 11 orang 

b. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dari 

penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi hal ini 

dikarenakan jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi 

dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diambil dari penelitian ini 

berjumlah 11 orang.
30

 Tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah 

BUMDes Maju Bersama yang beralamat di Desa Way Areng  Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini yaitu dengan melihat kejadian sebenarnya dilapangan, metode ini 

dilakukan untuk memproleh data terkait efektivitas pengelolaan 

permodalan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara real serta 

data peningkatan pendapatan asli desa Desa Way Areng dengan adanya 

BUMDes tersebut.
31
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 Ibid,. h. 116 
31

 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2016),h.111 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, peneliti dapat berbicara 

secara langsung dengan responden atau jika tidak memungkinkan dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, seperti pesawat 

telepon.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan panduan 

wawancara dan memperkirakan informasi yang akan didapat. 

Wawancara yang akan lakukan adalah Tanya jawab dengan pihak-pihak 

tertentu untuk memperoleh data yang dipelukan. Pihak-pihak yang akan 

menjadi narasumber yaitu seluruh pengurus BUMDes.
32

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder dari berbagai 

sumber, baik secara kelembagaan maupun pribadi. Data tersebut seperti: 

laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, data 

produksi, riwayat hidup, peraturan-peraturan dan sebagainya. Penelitian 

ini mengumpulkan arsip pemerintah desa yang berhubungan dengan 

BUMDes Desa Way Areng seperti profil BUMDes, laporan keuangan 

BUMDes, data pendapatan asli desa dan sebagainya. Peneliti juga akan 

mendokumentasikan foto tentang tempat dan unit usaha BUMDes.
33
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5. Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah 

proses menyusun dengan sistematis data yang didapat dari wawancara, 

catatan lapangan serta bahan-bahan lainnya, supaya mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, kemudian menjabarkannya kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilah mana yang penting 

dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada pihak lain. Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis data 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah memilih, merangkum hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan  

begitu data yang jelas direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas serta memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Dalam penelitian ini, proses 

reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memilah data mengenai 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diperolah kemudian 

memfokuskan pada yang dibutuhkan.
34
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b. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya dalan melakukan 

penyajian data. Dalam penelitian kulaitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, 

Flowchart dan lain-lain. Dengan melakukan penyajian data, maka dapat 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi kemudian merencanakan 

yang selanjutnya dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.
35

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Pada awal penelitian kesimpulan yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, kemudian dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat mendukung di tahap pengumpulan data berikutnya. Akan 

tetapi, bila kesimpulan yang diberikan pada tahap awal didukung oleh 

bukti pendukung yang valid serta konsisten ketika peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredible.
36

 

Untuk mengolah data yang didapat supaya penelitian dapat 

terarah dengan baik, peneliti menggunakan metode induktif-generalisasi, 

yaitu hipotesis yang disinggung diatas karena hasil pemikiran yang 

rasional, maka kebenarannya masih bersifat sementara, oleh sebab itu 

harus didukung oleh keserasian data koresponden. Kesimpulan yang 

bersifat generalisasi berdasarkan data empiris disebut logika induktif 

dimana peluang kebenarannya masih bersifat probabilistik. Penelitian 
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induktif lebih menekankan kepada penelitian dari bersifat umum ke 

khusus, yaitu ketika kenyataan di lapangan dikaitan dengan teori yang 

ada. 

Logika induktif ini sangat penting dalam menguji hipotesis, bila 

didukung data empiris, berarti dapat diterima kebenaran ilmiahnya dan 

bila tidak didukung berarti ditolak kebenarannya. Analisis data yang 

bersifat induktif dan hasil penelitian nantinya lebih menekankan pada 

makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti kondisi objek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah intrumen kunci.
37
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Suatu organisasiyang berhasil dapat diukur dengan melihat 

pada sejauh mana organisasi tersebut mampu mecapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli 

memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang 

digunakan. 

Stoner (1982) menekankan pentingnya efektivitas organisasi 

dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah 

kunci dari kesuksesan suatu organisasi 

Menurut Miller (1977) efektivitas dimaksud sebagai tingkat 

seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini 

harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan 

antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas secara langsung 

digabungkan dengan pencapaian suatu tujuan.
38

 

Dikatakan oleh Georgopaulos dan Tannebaum (1969) 

efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi 

yang berupa sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana 

tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pembororsan 
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dan menghindari  ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-

anggotanya. 

Hall (1974) mengungkapkan bahwa dengan tingkat sejauh 

mana suatu organisasi merealisasikan  tujuannya, semua konsep 

tersebut hanya mengacu pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan 

bagaimanan cara mencapai tidak dibahas. Pembahasan mengenai 

baimana mencapai tingkat efektif ialah Argris dalam Siliss, ia 

mengatakan efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau 

pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan 

pemanfaatan tenaga manusia.
39

 

Menurut Steers (1977), efektivitas pada umumnya hanya 

dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung 

mengabaikan asas-asas terpenting dari keseluruhan prosesnya yaitu 

sumbr daya manusia. Dalam penelitian terkait efektivitas organisasi 

sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya menjadi fokus 

primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harusnya 

dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.
40

 

Steers mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti 

efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep 

yang saling berkaitan yaitu optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif 

sistem dan tekana dari segi manusia dalam susunan organisasi. Cara 

seperti ini disebut ancangan saja. 

                                                             
39

 Ibid.,h.139. 
40

 Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana, 2010).h.89. 



26 

 

Dengan rancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan 

dikenali berbagai macam tujuan, walaupun sering saling saling 

bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas 

itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling 

berkaitan.  Pemusatan perhatian pada tujuan-tujuan yang layak dicapai 

dan optimal. Menurut Steers  rupa-rupanya lebih realitas untuk 

maksud evaluasi, daripada menggunakan tujuan akhir atau suatu 

tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran. 

Yang dimaksud rancangan sistem ialah menggunakan sistem 

tebuka, yakni pandangan pada suatu organisasi yang saling berkaitan 

dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan rancangan ini 

perhatian lebih diarahkan pada permasalahan mengenai saling 

berhuubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. 

Sistem ini memuat tiga komponen yaitu input, proses dan output. 

Sebagai sistem, organisasi menerima input dari lingkangan nya 

selanjutnya memprosesnya, dan kemudian memberikan output kepada 

lingkungannya. Tanpa input dari lingkungannya, suatu organisasi akan 

mati, jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, 

tetapi juga dari segi sistem.  

Komponen yang ketiga ialah perilaku manusia dalam 

organisasi. Ancangan ini digunakan karena atas dasar kenyataan 

bahwa setiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu 
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menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau suatu organisasi 

dapat efektif tetapi juga karena faktor manusialah suatu organisasi 

tidak efektif.
41

 

Dapat disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas 

organisasi menunjuk pada tingkat jauh organisasi melaksanakan 

kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai menggunakan secara optimal  alat-alat dan sumber-

sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas 

menyangkut dua aspek yaitu  tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi 

atau cara mencapai tujuan tersebut. 

Dalam islam, secara etimologi al-Fauz berarti kemenangan, 

keberhasilan, kesuksesan atau efektif. Sedangkan secara terminologi, 

menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi al-Fauz  adalah tercapainya suatu 

tujuan yang paling luhur dan cita-cita yang sudah tidak ada lagi cita-cita lagi 

sesudahnya, baik bersifat ruhiyah maupun jasmanyiah. 

Menurut Ary Ginanjar Agustian kemenangan disini hanya akan 

dicapai apabila ada sikap proaktif yang disertai dengan prinsip yang benar, 

dan konsep visi yang berorientasi pada siklus yang sesungguhnya, yaitu 

“hari kemudian”. Terdapat banyak ayat al-Qur‟an yang membahas tentang 

al-Fauz, diantaranya: 

 

َٖبََ ىَٰ ََِصمَّ ٍَ قَذ٩ََۡقَۡذَأَۡفيََخَ َٖبَََٗ ىَٰ ََِدعَّ ٍَ َََٓٔخبَةَ

                                                             
41
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Artinya: sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 

dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (QS. As-

Syams:9-10)
42

 

Keberuntungan yang dimaksud diatas adalah diperolehnya 

apa yang diharapkan berupa dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan 

duniawi berupa panjang usia, kekayaan, dan kemuliaan. Dan 

kebahagiaan ukrawi berupa kekekalan tanpa kepunahan, kekayaan 

tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan pengetahuan tanpa 

kebodohan (menurut Ar-Raghib al-Asfahani dalam Fauziyah, Juni 

2012). 

Al-Fauz disini mempunyai dua dimensi makna, yaitu 

kenikmatan surga dan keridhaan yang diperutukkan bagi orang-

orang yang jujur (menurut M. Quraish Shihab dalam Fauziyah, Juni 

2012). 

Dari penjelasan-penjelasan diatas, berdasarkan definisi 

efektif yang dikemukakan oleh Al-Maraghi dan Agustian jika 

diintegrasikan ke dalam efektivitas organisasi maka penyusun 

menarik kesimpulan bahwa organisasi akan mencapai tujuannya 

apabila didukung oleh sikap proaktif dari karyawan yang disertai 

dengan kejujuran dan konsep visi yang tidak menyimpang dari 

ajaran Islam.
43
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2. Indikator Efektivitas 

Dalam penelitian ini, perspektif efektivitas organisasi  yang 

digunakan adalah perspektif tujuan, termasuk merealisasikan visi misi 

organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya. Tolok ukur  

efektivitas organisasi BUMDes meliputi tingkat produktivitas 

BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara optimal. 

Teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Martani dan Lubis (1987) yakni: 

a. Pendekatan Sumber (resource approach) adalah Pendekatan 

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh 

sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Pendekatan Sumber meliputi pemanfaatan 

potensi desa dan pemanfaatan sumber daya manusia. 

b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 

internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan Proses meliputi 

upaya BUMDes Maju Bersama dalam mengelola Badan Usaha 

Milik Desa. 

c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil 
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(output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan Sasaran meliputi 

pencapaian target yang sudah direncanakan sebelumnya.
44

 

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendapat Martina dan 

Lubis yaitu pengukuran efektivitas melalui pendekatan sumber dilihat 

dari pemanfaatan potensi desa dan sumber daya manusia yang telah 

dikelola BUMDes Maju Bersama, pendekatan proses terkait upaya 

mengelola BUMDes Maju Bersama, dan pendekatan sasaran yang 

dilihat dari pencapaian target yang telah direncanakan sebelumnya. 

Menentukan nilai efektivitas diukur dengan menggunakan 

standar sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010) 
45

 seperti pada tabel: 

Tabel 2.1 

Standar Pengukuran Efektivitas 

Rasio efektivitas (%) Tingkat capaian 

Dibawah 75 tidak efektif 

75-89 Kurang efektif 

90-99 Cukup efektif 

100 efektif 

Diatas 100 Sangat efektif 

Sumber data : Mahmudi (2010) 
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B. Pengertian Pengelolaan (Manajemen) 

Pada dasarnya manajemen memiliki arti yang berbeda-beda. 

Manajemen bisa dilihat sebagai ilmu (science) dan seni (art). Tentang 

ilmu manajemen, dapat didefinisikan suatu pengertian yang cukup 

sederhana. llmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari cara 

mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan bantuan 

orang lain.  

Menggunakan bantuan orang lain dalam hal ini mencakup makna 

yang amat luas, yakni bisa berupa bantuan orang lain dalam wujud 

tenaga, pemikiran, serta dapat pula intuisinya. Sementara itu, pengertian 

efektivitas atau efisiensi dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

dengan melalui orang lain pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu ilmu manajemen (science) dan seni (art). Hal tersebut 

mempunyai arti bahwa dalam pelaksanaannya, misalnya pengaruh bakat 

kepemimpinan seseorang ikut pula memengaruhi. Sementara itu, masalah 

seni dalam manajemen hanya dapat nampak apabila ilmu tersebut mulai 

dilaksanakan dalam kenyataan.
46

 

Menurut Manullang Managemen merupakan seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian 

perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, 

terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan terlebih dahulu. Terry lebih menekankan pada segi proses atau 
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manajernya yang berpendapat bahwa manajemen ialah soal proses 

tenentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan penggunaan setiap ilmu dan seni bersama-sama yang 

selanjutnya menyelesaikan tugas unluk mencapai tujuan. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan 

menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud 

adalah semua aset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan 

keterampilan, serta pengalaman mereka. maupun mesin, bahan mentah. 

teknologi, citra organisasi, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan 

pelanggan.
47

 

C. Otonomi Desa 

Pada masa pemerintahan orde baru peran desa dinas tampak 

begitu dominan. Dominasi desa dinas ini baru berkurang sejak 

berakhirnya penerapan UU Nomor 5 tahun 1979 dengan berlakunya UU 

Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Berkaitan dengan hal itu, otonomi desa sering dipahami secara 

paradigmatic, sebagai bagian dari intergonvermental autonomy,  

sehingga desentralisasi dan otonomi desa menggunakan pendekatan yang 
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berpusat pada orientasi kekuasaan birokrasi atau otonomi dalam 

birokrasi, bukan dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat. 

Otonomi desa secara sempit hanya dipahami sebagai milik pemerintah, 

selain tidak lebih dari wilayah hubungan antar pemerintah. Padahal 

keseluruhan elemen mencakup pemerintah desa, masyarakat sipil, 

masyarakat politik dan masyarakat ekonomi adalah pemilik sah otonomi 

desa. 

Dalam hal ini, dilihat dari perspektif kajian budaya, desa tidak 

hanya merupakan unit dari suatu entitas kultural. Berfungsinya lembaga-

lembaga social, politik, dan pemerintahan mengacu pada konteks 

kultural. Hal ini berarti bahwa otonomi desa tidak hanya memiliki 

dimensi administratif, tetapi juga memiliki dimensi kultural, yakni 

pengakuan terhadap keberagaman istilah, sistem dan mekanisme 

pengaturan desa. 

Dari uraian diatas, maka transformasi otonomi diartikan sebagai 

perubahan struktur, fungsi serta proses atau mekanisme hubungan 

pemerintah dan masyarakat (desa) dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan sendiri dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dan 

prakarsa sendiri dalam pengambilan keputusan.
48
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D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

1. Pengertian BUMDes 

BUMDes adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal 

langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga 

ini diperkirakan menjadi kekuatan besar yang akan mendorong 

terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan 

berbagai potensi yang dimiliki desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014). 

BUMDes juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirian 

desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintahan desa 

bersama dengan masyarakat desa. Dimana badan usaha ini memiliki 

tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta 

potensi sumberdaya alamdan potensi sumberdaya manusia dalam 

rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. 

Dari pengertian BUMDes yang termuat dalam UU No. 6 tahun 

2014 tentang desa jelas mengamanatkan bahwa keberadaan BUMDes 

diperuntukkan untuk memberi manfaat social bagi kehidupan 

masyarakat ataupun warga desa. BUMDes adalah lembaga yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam usaha 

memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa. Yang paling penting bahwa keberadaan 
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BUMDes juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk 

menghasilkan pendapatan asli desa. Hal ini sesuai dengan pengertian 

BUMDes menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah bahwa BUMDes didirikan sebagai salah satu upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (UU No.32 Tahun 2004). 

BUMDes harus dilahirkan berdasarkan kehendak seluruh 

warga yang diputuskan melalui musyawarah desa (MusDes) yaitu 

forum tertinggi yang dapat melahirkan berbagai keputusan utamayang 

dapat bersifat kebijakan mulai dari nama lembaga, pemilihan kader 

dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes. 

Dalam pembentukan BUMDes akan ada dua momen besar yang akan 

melibatkan seluruh warga desa dan perwakilannya. Pertama, 

sosialisasi dan pembentukan tim dan kedua adalah untuk melahirkan 

keputusan final. Seluruh proses ini sewajarnya menjadi tanggung 

jawab pemerintah desa sebagai penyelenggaranya.
49

 

2. Tujuan dan Fungsi BUMDes 

Badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya 

memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes harus didasarkan 

pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  
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Berkaitan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes 

dibangun atas prakarsa masyarakat serta mendasarkan pada prinsip-

prinsip kooperatif, pastisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel 

dan sustainable. Berdasarkan semua itu yang terpenting adalah bahwa 

pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan 

mandiri.
50

 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang 

berfungsi sebagai lembaga social dan komersial. BUMDes sebagai 

lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui 

kontribusi dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai 

lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran 

sumberdaya lokal ke pasar dalam menjalankan usahanya prinsip 

efisiensi dan efektifitas selalu ditekankan. Terdapat empat tujuan 

penting BUMDes antara lain: 

a. Meningkatkan perekonomian desa 

b. Meningkatkan pendapatan asli desa 

c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

desa.
51

 

3. Jenis Usaha BUMDes 
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BUMDes dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang dijadikan 

sebagai usah mendorong produktifitas ekonomi masyarakat desa. 

Memakai modal penyertaan dari desa BUMDes memiliki berbagai 

pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang memiliki 

peluang pasar menjanjikan. Produk-produk unggulan haruslah produk 

yang memiliki berbagai kelebihan sehingga pada akhirnya tujuan dari 

BUMDes dapat tercapai sebagai usaha mensejahterakan masyarakat 

desa.
52

 Berikut adalah jenis usaha dan bisnis yang bisa djalankan 

BUMDes sebagai berikut: 

a. Usaha Sosial Usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat 

layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan 

keuntungan finansial. Walaupun usaha ini bersifat pelayanan public 

tetapi tetap memiliki nuansa bisnis kepada masyarakat meskipun 

dari segi keuntungan tidak akan memberikan keuntungan 

maksimal. Contohnya listrik desa, lumbung pangan, pengelolaan 

air minum, dan berbagai usaha yang terkait dengan sumber daya 

local dan teknologi tepat guna.  

b. Usaha penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan 

masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh PADes. 

Contohnya penyewaan traktor, ruko dan kios, kebutuhan pesta, dan 

harta tetap milik desa yang kepemilikannya sudah diserahkan ke 

BUMDes sebagai penyertaan modal. 
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c. Usaha dagang dan usaha berproduksi. BUMDes dapat menjalankan 

usaha penjualan baikdalam bentuk maupun jasa yang dibutuhkan 

masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan 

masyarakat secara perorangan. Contoh BUMDes mendirikan 

stasiun bahan bakar bagi kapal-kapal nelayan. 

d. Usaha bersama BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit 

usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala local. 

Contohnya BUMDes dapat mengelola destinasi wisata dan dapat 

membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil 

berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut. 

e. Keuangan BUMDes dapat menjalankan lembaga keuangan untuk 

dapat membantu warga untuk mendapatkan akses finansial dengan 

cara yang mudah dengan bunga yang rendah.
53

 

f.  Kontraktor, BUMDes bisasaja menjalankan pola kemitraan pada 

berbagai aktivitas desa seperti pelaksanaan proyek desa. 

Adapun jenis usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes 

Desa Way Areng adalah termasuk dalam jenis keuangan yaitu 

permodalan bidang usaha kecil, permodalan peternakan dan 

pengelolaan sektor pertanian. 

4. Permodalan BUMDes 

Modal awal pendirian BUM Des berasal dari APB Desa, 

sementara modal penyertaan usaha BUM Desa (selain bagi hasil usaha 
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berbentuk lembaga keuangan mikro) berasal dari hibah, sumbangan, 

kerja sama usaha, dan penyerahan aset desa yang disalurkan melalui 

mekanisme APB Desa. 

Hibah dan kerja sama usaha diperoleh dari pihak swasta dan 

lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan/lembaga donor. Sumbangan 

diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta aset 

desa yang diserahkan. Hibah, sumbangan, dan penyerahan aset desa 

bisa memberikan modal usaha bagi BUM Desa tanpa penyertaan 

kepemilikan mungkin terjadi pada skema kerja sama usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas pada tingkat unit usaha di bawah BUM 

Desa (bukan penyertaan kepemilikan pada tingkatan BUM Desa).
54

 

Definisi penyertaan modal desa yang diperoleh dari kerja sama 

usaha menyisakan keraguan frasa “kerja sama usaha yang dipastikan 

sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme 

APB Desa” Pasal 18 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Desa. 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 

2015 yang berbeda maknanya dari Pasal 14 dan 15 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.
55

 

Modal usaha BUM Desa diperoleh dari penyertaan modal 

masyarakat desa seperti tabungan/simpanan masyarakat menopang 

unit usaha BUM Desa jenis keuangan mikro dan berbadan hukum 

lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60%. 
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Kecuali bentuk hukum lembaga keuangan mikro itu, tidak ada skema 

penyertaan modal masyarakat desa langsung pada BUM Desa serta 

unit usaha Perseroan terbatas yang dimilikinya, walaupun masyarakat 

desa dapat masuk dalam kategori pihak swasta. 

Kepemilikan masyarakat desa di BUM Desa bukan 

berdasarkan penyertaan modal, tetapi melalui pelibatan penuh 

masyarakat desa pada tahap pendirian dan pemantauan pengelolaan 

BUM Desa melalui organ musyawarah desa serta keterwakilan 

masyarakat desa pada organ Badan Permusyawaratan Desa. 

Pada peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 menegaskan BUM 

Desa didirikan dengan tujuan antara lain agar meningkatkan 

perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan 

usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. 

Menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, 

yang semuanya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

perbaikan pelayanan  umum, pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi 

desa. 

Pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 89, hasil 

usaha BUM Desa selain digunakan untuk pengembangan usaha BUM 

Desa itu sendiri, juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan kepada 
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masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana 

bergulir yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Alokasi dan 

pembagian  hasil usaha BUM Desa sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

AD/ART BUM Desa.
56

 

Tidak adanya penyertaan modal masyarakat desa secara 

langsung pada BUM Desa, maka tidak ada pembagian keuntungan, 

hasil usaha, serta manfaat ekonomi langsung untuk masyarakat desa. 

Masyarakat desa mendapatkan manfaat ekonomi secara tidak 

langsung dari operasionalisasi BUM Desa.  

Dari uraian rantai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari 

pendirian BUM Desa, jelas terlihat betapa strategis peran BUM Desa 

sebagai salah satu intervensi pemerintah desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan pelayanan umum 

serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. 

Menyertai dukungan APBN bagi pembangunan desa melalui 

dana desa. BUM Desa merupakan bentuk intervensi pelengkap yang 

member kemungkinan pemerintah desa untuk aktif mengembangkan 

perekonomian local secara kolektif berbasis potensi serta kekuatan 

yang dimiliki oleh masing-masing desa.
57
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E. Pendapatan Asli Desa 

Pendapatan Asli desa adalah pendapatan desa yang berasal dari 

hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya atau gotong royong, 

pendapatan lain yang sah, bantuan dari pemerintah diatasnya, bagian dari 

perolehan pajak dan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan 

keuangan daerah dan pusat. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan 

desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli desa serta peran serta 

masyarakat. Secara terperinci sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) 

terdiri dari :  

1. Hasil usaha desa 

Hasil usaha desa merupakan hasil dari usaha-usaha yang 

dimiliki oleh desa, diantaranya dapat berupa hasil dari pengelolaan 

BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara (BUMN) atau perusahaan milik daerah (BUMD) dan 

perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah desa.  

2. Hasil kekayaan desa 

Setiap desa memiliki kekayaan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang 

merupakan bagian dari pendapatan asli desa.  

3. Hasil swadaya dan partisipasi 

Dalam membangun desa, masyarakat dapat berpartisipasi 

untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat 

berupa materi atau tenaga. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi 
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adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran 

serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan 

uang.
 58

 

4. Hasil gotong royong 

Gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri 

melibatkan peran masyarakat berbentuk jasa yang dinilai dengan 

uang. Budaya gotong royong di desa masih sangat kuat, kalau dinilai 

dari materi maka jumlahnya tidak sedikit.  

5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah 

Pendapatan tersebut antara lain terdiri dari penerimaan atas 

ganti kerugian desa terhadap suatu urusan, bunga bank atau jasa giro, 

potongan atau bentuk lain sebagai akibat sebuah transaksi, penerimaan 

iuran sukarela dari masyarakat, pungutan desa yang sah yang telah 

dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.
59

 

F. Tujuan Ekonomi Islam 

Berikut ini adalah beberapa tujuan utama sistem ekonomi Islam 

antara lain:  

1. Pencapaian Falah  

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau 

kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Itulah 
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sebabnya Al Qur‟an, kitab suci Islam, mengagumi mereka yang 

berdoa kepada Allah swt. sebagaimana tertera dalam ayat berikut 

ٌُٖ ْۡ ٍِ َََٗ َفِٜ ََءارَِْب َبٓ ََسثَّْ ََٝقُُ٘ه َٞبٍَِّ ّۡ ََٱىذُّ فِٜ َٗ َ قَِْبََٱۡۡلِٓخَشحََِدَغَْٗخ َٗ َ َدَغَْٗخ

 ٱىَّْبسََِعَزاَةَ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan 

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al Baqarah : 201)
60

 

Konsep dalam Islam terkait falah amatlah komprehensif. 

Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan 

sosial ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Dalam pandangan 

mikro, falah merujuk kepada sebuah situasi yang di dalamnya seorang 

individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik. serta menikmati 

kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan 

mutu spiritual dan moralnya. Sedangkan didalam makro, falah 

mengandung arti tegaknya masyarakat egalitarian dan bahagia dengan 

lingkungan yang bersih. terbebas dari keinginan serta dengan 

kesempatan bagi warganya untuk memajukan diri dalam bidang sosio-

politik maupun agama.
61

 

 Kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata 

tergantung pada kemakmuran ekonomi (karena kemajuan moral, 

budaya, dan sosial-politik itu sama pentingnya), Islam tidak 
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menentang dicapainya kemakmuran materiil melalui cara dan alat 

yang adil.  

Dalam pandangan ekonomi, konsep falah merujuk kepada 

kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Sistem ekonomi 

Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan 

masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata 

dan melalui penegakan keadilan sosial.  

2. Distribusi yang Adil dan Merata 

Tujuan paling penting yang kedua adalah membuat distribusi 

sumber-sumber ekonomi. kekayaan dan pendapatan berlangsung 

secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di 

tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di 

antara seluruh bagian di dalam masyarakat, A1-Qur'an menyatakan: 

بَٓ ٍَََّ َُأَفَبَٓء ََِٔٱّللَّ ََسُع٘ىِ َٰٚ ََۦَعيَ ِو ٕۡ َأَ ِۡ ٍََِٰٙ ىِِزََٛٱۡىقَُش َٗ َ ُعِ٘ه ىِيشَّ َٗ َ ِٔ ََٰٚفَيِيَّ َٱۡىقُۡشثَ

ََََٰٗٚ ََ
ََٰ ََََِِٗٱۡىَٞز ِنٞ َغَٰ ََ ََََِِٗٱۡى ََٱىغَّجِٞوََِٱۡث َِ ۡٞ َثَ َُدٗىَخََۢ َُ ََُٝن٘ َََل ٜۡ ََءَِٱۡۡلَۡغَِْٞبََٓم ٌۡۚۡ ُْن ٍِ

َ ٌُ ُن ََءارَىَٰ بٓ ٍَ ُع٘هََُٗ ََٱىشَّ بفَُخُزُٗٓ ٍَ َفََََٗ ُٔ ْۡ ََع ٌۡ ُن َََّٖىَٰ
ۡۚ
ََهَٱرَّقُ٘اََََْٗٱّزَُْٖ٘ا ََٱّللَّ َُّ ََإِ َٱّللَّ

٧َََٱۡىِعقَبةََِشِذُٝذَ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di 

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 
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bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.(QS. Al-Hasyr: 7)
62

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menurut Al-Qur‟an, 

kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan sedikit orang kaya saja, 

melainkan harus dengan bebas beredar diantara semua orang sehingga 

kaum miskin juga mendapat manfaat daripadanya.
63

 Demikianlah, 

tujuan primer sistem ekonomi Islam adalah menjembatani celah antara 

si kaya dan si miskin dengan merekayasa distribusi kekayaan maupun 

sumber sumber ekonomi demi kebaikan mereka yang kurang 

beruntung.  

Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil 

dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, 

seperti pelembagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, 

penghapusan bunga, melarang perolehan kekayaan melalui Cara yang 

haram, dan melarang penimbunan.  

3. Tersedianya Kebutuhan Dasar  

Tersedianya kebutuhan dasar juga merupakan tujuan penting 

sistem ekonomi Islam adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti 

makanan, pakaian dan tempat tinggal, bagi seluruh warga negara 

Islam. Memperoleh kebutuhan hidup dasar tersebut minimal 

merupakan kewajiban dari Negara Islam untuk menyediakannya bagi 
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mereka yang tidak dapat memperolehnya karena ketidakmampuan, 

pengangguran dan sebab lain. Sebagaimana  dikemukakan dalam Al-

Qur‟an: 

َ َفِٜ ََدٓاثَّٖخ ِ ٍِ َ ب ٍَ َٗ ََٱۡۡلَۡسضَِ۞ ََعيَٚ َِإَِلَّ َٕبََٱّللَّ ۡغزَقَشَّ ٍُ َ ٌُ َٝۡعيَ َٗ َ ِسۡصقَُٖب

َ ِٖ جِٞ ٍُّ ٖتَ
َفَِِٜمزََٰ َُمّوٞ َدَعَٖبۚۡ ۡ٘ ۡغزَ ٍُ َََٗٙ

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 

Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat 

berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis 

dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).(QS. Huud: 6)
64

 

Negara Islam sebagai khalifah Allah, berkewajiban 

mewujudkan rencana Allah itu dengan menyediakan kebutuhan dasar 

bagi warganya yang miskin. Sistem ekonomi Islam menjamin 

tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya 

melalui sistem keamanan sosialnya yang komprehensif.
65

 

4. Tegakannya Keadilan Sosial  

Salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah 

menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota 

masyarakat. Al-Qur‟an menyatakan: 

َجَعوََ َفََِٞٗ قَذََّس َٗ َ َشَكَفَِٖٞب ثََٰ َٗ َ قَِٖب ۡ٘ َِفَ ٍِ َ َٜ ِع ََٰٗ ََس َفَِٖٞب ٜٓ َفِ رََٖب ََٰ٘ َأَۡق َٖبٓ

َ َِ بٓئِيِٞ اٗٓءَىِّيغَّ َ٘ ََع ًٖ ََٓٔأَۡسثََعِخَأََّٝب

Artinya: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh 

di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar 

makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu 
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sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. (QS. Fusshilat: 

10) 

Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas Bumi 

bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun karena 

satu dan lain hal, distribusinya tidak selalu adil di antara semua umat 

manusia, sehingga orang-orang yang beruntung menjadi amat kaya 

dan memiliki kekayaan lebih dari yang mereka perlukan sementara 

sebagian yang kurang berumung menjadi amat miskin dan tidak atau 

sedikit sekali memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Islam menjawab tantangan berupa ketidakmerataan 

pembagian kekayaan tersebut dengan mewajibkan si kaya untuk 

menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka guna menolong si 

miskin dan mereka yang kurang beruntung di antara anggota 

masyarakat.  

Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi 

adil dan merata, sistem ekonomi Islam menetapkan sistem zakat dan 

sedekah yang terperinci. Di samping itu. berbagai pembatasan pun 

dibuat pula umuk menghalangi orang memperoleh kekayaan secara 

tidak jujur, ilegal dan tidak adil. Selain itu, negara Islam juga dapat 

memungut pajak. jika seluruh ajaran ekonomi dalam Islam 

dilaksanakan. maka distribusi pendapatan dan kekayaan yang 

didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi akan tercapai dengan 

sendirinya.  
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Untuk sekarang ini. cukuplah sudah jika dikatakan bahwa 

tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan 

sosial maupun ekonomi di antara para pemeluknya.
66

 

5. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan  

Tujuan lain sistem ekonomi Islam adalah menegakkan 

persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslimin. Dalam Al-

Qur'an menyatakan sebagai berikut: 

َظَ ۡٞ َقِجََوََٱۡىجِشََّ۞ىَّ ٌۡ ُجَُٕ٘ن ُٗ َ ْا ىُّ٘ َ٘ ۡشِشقَِأََُرُ ََ ۡغِشةََََِٗٱۡى ََ ََٱۡى َِّ ِن ىََٰ ََٱۡىجِشَََّٗ ِۡ ٍَ
َثَِ َِ ٍَ ََِءا ًََََِٗٱّللَّ ۡ٘ ئَِنخَِٱَََٗٱۡۡلِٓخشََِٱۡىَٞ

ٓ يََٰ ََ تََََِٗۡى َََََِۧٱىَّْجََََِِّٞٗٱۡىِنزََٰ َءارَٚ بهَََٗ ََ ََٱۡى َٰٚ َعيَ

َِٔ ََۦُدجِّ ِٛٗ َََٰٚر ََََََٗٱۡىقُۡشثَ ََٰ ََٗٱۡىَٞز َ َََِٰٚ ِنٞ َغَٰ ََ َََََِٗٱۡى جِٞوََِٱۡث َََََِٗٱىغَّ بٓئِيِٞ فََِٜٱىغَّ َٗ
قَبةَِ ََٱىشِّ ًَ أَقَب حَََٗ َٰ٘ يَ ََٱىصَّ َءارَٚ حَََٗ َٰ٘ َم َََََُٗٱىضَّ ٘فُ٘ َُ َإَِراَٱۡى ٌۡ ِٕ ِذ ٖۡ ََثَِع

َُٖذٗاْه َعَٰ

ََََِٗ جِِشٝ ََٱىصََّٰ ٓاءََََِٗٱۡىجَۡأَعبٓءَِفِٜ شَّ ََٱىضَّ َِ ِدٞ ََٱۡىجَۡأِطَ َٗ ئَِل
ٓ ىََٰ ْٗ ََِأُ ََصذَََٱىَِّزٝ

َقُ٘اْه

َ ٌُ ئَِلَُٕ
ٓ ىََٰ ْٗ أُ َََُٗ زَّقُ٘ َُ ٧٧َََٔٱۡى

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 

itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 

nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan 

zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 

dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan 

dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-

Baqarah:177) 

Dengan menyuruh kaum kaya dan berharta menunaikan zakat 

dan memberikannya kepada kaum miskin, kerabat, anak yatim yang 

membutuhkan, islam meletakkan dasar persaudaraan, persahabatan 

dan cinta diantara seluruh umat Islam. Sistem ekonomi Islam melalui 
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zakat, sedekah dan cara-cara lain untuk membantu kaum miskin, 

mewujudkan harmoni sosial dan memajukan persaudaraan antara 

bagian-bagian dalam masyarakat.
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6. Pengembangan Moral dan Materiel  

Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan 

materiil maupun moral masyarakat Muslim. Ia mencapai tujuan 

tersebut melalui sistem pajak dan fiskalnya, terutama zakat. Zakat 

mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong peredaran atau 

sirkulasinya. Orang yang menimbun hartanya mengetahui bahwa 

hartanya itu akan habis dimakan zakat. Oleh karenanya ia tidak akan 

membiarkannya tertimbun menganggur, sebaliknya mereka akan 

mengedarkan dengan cara menginvestasikan ataupun 

membelanjakannya.  

Konsumsi dan investasi akan memiliki multiplier effect 

terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Lebih lanjut, pajak, 

seperti halnya zakat, dikutip dari si kaya dan dikembalikan kepada si 

miskin dan hal ini akan meningkatkan daya beli kaum miskin. Kaum 

miskin itu kini memiliki daya beli dan karena itu akan meningkalkan 

pembelian mereka akan barang dan jasa. Kaum industrialis akan 

memproduksi lebih banyak untuk memenuhi meningkatnya 

permintaan tersebut, Selanjutnya meningkatnya permintaan dan 
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penawaran akan mendorong industrialisasi dan selanjutnya 

memperluas penyerapan tenaga kerja didalam perekonomian. Dengan 

demlkian, sumber daya insani maupun materiil akan digunakan 

sepenuhnya dan pendapatan nasional pun akan meningkat Iebih cepat. 

Barangkali Al-Qur‟an merujuk kepada situasi diatas talkala ia 

membandingkan bunga dan zakat dengan menyatakan:  

بَٓ ٍَ ِهَََٗ ََٰ٘ ٍۡ َأَ ٜٓ ْاَفِ َ٘ َۡشثُ ٗثبَىِّٞ َِسِّ ٍِّ زٌَُ ۡٞ َِهفَََلََٝۡشثُ٘اَِْعَْذََٱىَّْبطََِءارَ زٌََُٱّللَّ ۡٞ بََٓءارَ ٍَ َٗ
ۡجََٔ َٗ َ َُ ٖحَرُِشُٝذٗ َٰ٘ ََِصَم ٍَِِّ ََٱّللَّ ٌُ ئَِلَُٕ

ٓ ىََٰ ْٗ ُ ََُفَأ َُۡضِعفُ٘ ٩َََٖٱۡى

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada 

sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya).(QS. Ar-Rum:39) 

Sedekah tidak saja membersihkan harta melainkan juga 

membersihkan jiwa manusia. Harta adalah sesuatu yang disukai oleh 

siapa pun juga dan setiap orang ingin memilikinya. Dengan 

mendorong orang untuk membayar zakat dan sedekah dari sebagian 

hartanya, Islam mendorong semangat berkorban, cinta, kebaikan hati, 

dan kerja sama.
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7. Sirkulasi Harta  

Tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi Islam adalah 

mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus 

menerus. Mengenai penimbunan, Dalam Al-Qur‟an menyatakan:  
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َ ٓأََُّٖٝب ََٰٝ۞ََِ ََٱىَِّزٝ َِ ٍِّ َ ََمثِٞٗشا َُّ َإِ ْا ٓ٘ ُْ ٍَ ََََُِٗٱۡۡلَۡدجَبسََِءا جَب ٕۡ َهََٱىشُّ ََٰ٘ ٍۡ َأَ َُ ىََٞۡأُميُ٘

ِطوَِثََِٱىَّْبطَِ ََعََِعجِِٞوََٱۡىجََٰ َُ ٗ َُٝصذُّ َٗ َِ َََََِٗٱّللَّ ََٱىَِّزٝ َُ خَََََٗٱىزََّٕتَََٝۡنُِْضٗ َٱۡىفِضَّ

ََلَُْٝفِقََُّٖ٘بَفََِٜعجِِٞوَ ََِٗ ۡشٌُٕفَجَََٱّللَّ ََشِّ ٌٖ ًَََٖٗثَِعَزاٍةَأَىِٞ ۡ٘ َٖبَفَََِٜٝ ۡٞ ََعيَ َٰٚ ََ ُٝۡذ

َ ٌۡ ََمَْۡضرُ ب ٍَ َ َزا َََٰٕ ه ٌۡ ظُُُٖ٘سُٕ َٗ َ ٌۡ ُجُْ٘ثُُٖ َٗ َ ٌۡ َِججَبُُٕٖ َثَِٖب َٰٙ َ٘ َفَزُۡن ٌَ ََجََّْٖ َّبِس

َ َُ َرَۡنُِْضٗ ٌۡ بَُمْزُ ٍَ َفَُزٗقُْ٘اَ ٌۡ ََِٖ٘ۡلَّفُِغُن

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-

benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka 

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang 

yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada 

jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka 

akan mendapat) siksa yang pedih.  Pada hari dipanaskan emas 

perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi 

mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada 

mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu 

sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu 

simpan itu"(QS. At-Taubah:34-35) 

Al Qur‟an tidak hanya melarang orang menimbun hartanya, 

melainkan juga mengancam pelakunya dengan akibat yang 

menyakitkan karena kejahatan mereka itu. Sistem ekonomi Islam 

mencapai tujuan tersebut melalui zakat. Zakat adalah musuh besar 

penimbunan. jika zakat itu dibayar secara teratur dari harta yang 

ditimbun, maka ia akan menghabiskan semua atau sebagian besar 

harta timbunan tersebut dalam waktu pendek.  

Seseorang yang memiliki harta timbunan tersebut dipaksa 

menyirkulasikan dengan cara menginvestasikan atau 

membelanjakannya. Tujuan sirkulasi harta dapat dicapai melalui 



53 

 

sedekah lain, baik yang wajib maupun tidak, dapat melalui pewarisan 

dan wasiat atau uang tebusan.
69

 

G. Prinsip Ekonomi Islam 

Dalam Al-Qur‟an dan Sunnah terdapat beberapa prinsip dalam 

Ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut: 

1. Prinsip Tauhid 

Penentuan mana yang benar dan mana yang salah adalah hak 

mutlak Allah swt. tidak ada selainnya. Allah telah membuat batasan 

antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi serta telah memberi 

izin manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhkan diri dari 

yang haram. Dalam Al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 87-89 sebagai 

berikut: 

ٓأََُّٖٝب َََََِٰٝ ََٱىَِّزٝ بَٓأََدوَّ ٍَ ِذَ ٍُْ٘اَطَِّٞجََٰ ُْْ٘اَََلَرَُذشِّ ٍَ ََُءا ََٱّللَّ َُّ َإِ
اْۚۡ ٓٗ ََلَرَۡعزَُذ َٗ َ ٌۡ ََىَُن َٱّللَّ

َ ََََِلَُِٝذتُّ ۡعزَِذٝ َُ ُميُ٘ا٧٧َََْٱۡى َََٗ ٌُ بََسَصقَُن ََّ ٍَُِ َََٗٱّللَّ َ َٗلَطَِّٞٗجبۚۡ َََٱرَّقُ٘اََْديََٰ ََٛٓٱّللَّ َٱىَِّز

َِٔ ٍََِۦأَّزٌَُثِ ۡؤ ٍَُ َُ ُْ٘٧٧َََ
َ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 

janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah 

makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.(QS. Al-Maidah: 87-88).
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Tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk 

menentukan mana yang halal dan mana yang haram kecuali Allah swt. 

pengelolaan apa-apa yang halal diizinkan dalam ekonomi Islam.
71

 

2. Prinsip Penggunaan  

Dalam kaitannya dengan halal haram yang telah ditetapkan dan 

tetap memperhatikan sikap pertengahan dan kehati-hatian, manusia 

dizinkan untuk menikmati karunia Allah kepadanya. Al-Qur‟an 

menyatakan: 

ٓأََُّٖٝب بَفََِٜٱىَّْبطََََُٰٝ ََّ ٍِ ِدََٱۡۡلَۡسضَُِميُْ٘اَ ََٰ٘ َّجُِع٘اَُْخطُ ََلَرَز َٗ َٗلَطَِّٞٗجبَ
ََِِۚۡديََٰ

طََٰ ۡٞ َٱىشَّ

َُ ََۥإَِّّٔ ٌِ جِٞ ٍُّ َ ّٞٗ ََعُذ ٌۡ ٧ََٙٔىَُن
Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu(Al- Baqarah:168). 

 

Prinsip penggunaan tidaklah membolehkan yang halal itu 

diulur terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya penggunaan 

yang berlebihan serta memubadzirkan sumber-sumber ekonomi. 

Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati apa-apa yang 

halal sama artinya dengan mengingkari karunia Allah, dan hal itu 

amat terlarang.  

3. Prinsip Pertengahan  

Islam dengan tegas melarang para pemeluknya melangkah 

melampaui batas hingga terjatuh ke hal-hal yang ekstrim. Kaum 

muslimin disebut oleh Al-Quran sebagai umat pertengahan yang 

dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 143: 
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ىِلََ َمَزَٰ َعطَََٗٗ َٗ َ ٗخ ٍَّ َأُ ٌۡ ُن ََعيَََٚجَعۡيََْٰ َُشََٖذآَء َىِّزَُنُّْ٘٘ا ََٱىَّْبطَِب َُ َُٝن٘ ُع٘هََُٗ َٱىشَّ

َ ََجَعۡيَْب ب ٍَ َٗ َ
ِٖٞٗذا  ََش ٌۡ ُن ۡٞ ََٝزَّجُِعََٱىَّزَِٜٱۡىقِۡجيَخَََعيَ ِ ٍَ َ ٌَ َىَِْۡعيَ َإَِلَّ َٖبٓ ۡٞ ََعيَ ُمَْذ

ُع٘هََ ََعيَََٚٱىشَّ َإَِلَّ إََُِمبَّۡذَىََنجَِٞشحً َٗ َ ِۡۚٔ ۡٞ ََعقِجَ َٰٚ ََََِّْٝقَيُِتََعيَ ٍََِِ ََٕذََٙٱىَِّزٝ
 َُ ََٱّللَّ َُ بََمب ٍَ ََُٗ ََٱّللَّ َُّ َإِ ٌۡۚۡ َُْن َََٰ ََىُِِٞضَٞعَإِٝ ََٱىَّْبطَِثََِٱّللَّ ٌٞ ِدٞ  ىََشُءٗٞفَسَّ

 

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat 

Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 

(perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi 

kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) 

siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh 

(pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang 

yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-

nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang kepada manusia.(QS. Al-Baqarah:143) 

 

Oleh karenanya, prinsip pertengahan mengandung makna yang 

amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Prinsip ini dipatuhi 

oleh mereka yang benar-benar beriman baik dalam produksi maupun 

konsumsi. Sekalipun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal 

dibolehkan, jiwa yang saleh menuntut agar seorang muslim tidak 

menjadi gila dalam mengumpulkan harta seperti seorang materialis 

yang rakus. Dia harus mengendalikan diri dalam memperoleh 

kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nya yang halal. 

Kelebihan harta, jika ada, dapat di keluarkan di jalan Allah sebagai 

sedekah untuk membantu kaum miskin.
72

 

4. Kebebasan Ekonomi 

Menurut Islam setiap individu bertanggung jawab atas semua 

amalnya yang dia lakukan di dunia. Dia akan dipahalai untuk amalnya 

yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat. 
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Akuntanbilitas atas tindakan individu tidak akan bermakna jika 

individu yang bersangkutan tidak diberi kebebasan yang cukup untuk 

bertindak secara independen. Oleh karena itu, Islam menaruh nilai 

yang tinggi pada kebebasan bertindak individu di segala bidang 

kegiatannya seperti kegiatan sosial, politik, ekonomi dan moral. 

Prinsip Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa 

seorang individu telah diberi kebebasan oleh Allah untuk mencari 

harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai 

dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk 

memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. 

Namun Islam tidak memberi kebebasan tak terbatas dalam lapangan 

ekonomi. Jadi Islam mengakui kebebasan berusaha, inisiatif dan 

potensi individual. Islam juga mengakui peranan organisasi, modal, 

tenaga kerja dan kekuatan pasar di lapangan ekonomi. Disamping 

aturan halal dan haram, amat jarang ada pembatasan lain bagi kegiatan 

ekonomi, penetapan harga barang, pemilikan maupun monopoli 

kecuali kalau hal-hal tersebut memang amat diperlukan untuk 

memenuhi kepentingan bersama masyarakat muslim. 

5. Prinsip Keadilan 

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah 

kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun 

ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip 
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keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti 

produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. 

Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin 

bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa 

tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak 

adil, illegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk 

mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. 

Di bidang distribusi, prinsip Islam tentang keadilan 

memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar 

Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin 

berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia. 

Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan 

seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan 

distributive, menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan 

haruslah terdistribusikan di antara anggota masyarakat, bahwa jurang 

antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan di lain pihak, 

setiap orang harus dicukupi kebutuhan dasarnya. Islam melarang 

kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin 

sirkulasinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan 

pelatihan moral saja melainkan juga melalui aturan hukum yang 

efektif. Sistem sedekah, zakat, derma sukarela bersama dengan hukum 
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pewaris, menopang terdistribusikannya kekayaan di antara semua 

bagian masyarakat.
73

 

H. Kebijakan dalam Ekonomi Islam 

1. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam 

Kebijakan fiskal ialah seluruh tindakan pemerintah berupa 

tindakan memperkecil atau memperbesar jumlah pungutan pajak, 

memperkecil ataupun memperbesar government expenditure atau 

government transfer yang bertujuan untuk mempengaruhi 

perekonomian kepada keadaan yang diiginkan. Dengan kebijakan 

fiskal pemerintah antara lain dapat mempengaruhi tingkat kesempatan 

kerja, pendapatan nasional, investasi nasional dan sebagainya. 

Kebijakan fiskal memiliki tujuan mengembangkan status 

masyarakat yang berdasarkan atas distribusi kekayaan berimbang serta 

menempatkan nilai-nilai material dan spirituil pada tingkat yang sama. 

Kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal di dalam teori ekonomi 

Islam yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, 

dan lalu dikembangkan oleh para ulama. Untuk mengelola sumber 

penerimaan dan pengeluaran negara Rasulullah menyerahkannya 

kepada baitul maal dengan menganut azas anggaran berimbang 

(balance budget) artinya semua penerimaan habis digunakan untuk 

pengeluaran negara (government expenditure).  
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Dasar kebijakan fiskal terkait penentuan objek dan subjek 

kewajiban membayar kharaz, zakat, ushr, jizya dan kafarat, termasuk 

penentuan batas minimal terkena kewajiban (nisab), umur objek 

terkena kewajiban (haul) dan tarifnya. 

Rasulullah meletakan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang 

berlandaskan keadilan, sejak masa awal pemerintahan Islam. Setelah 

Rasulullah wafat, kebijaksanaan fiskal itu dilanjutkan bahkan 

dikembangkan oleh para penerusnya. Zakat dan ushr adalah 

pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah 

hidup. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak 

diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban 

agama dan termasuk salah satu pilar Islam. 

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang 

sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan 

menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisa 

kebijakan fiskal dalam system ekonomi pasar dilakukan untuk melihat 

bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya 

ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi.
74

 

2. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam 

Kebijakan moneter ialah kebijakan dalam menentukan 

peraturan-peraturan dan tindakan dalam lapangan keuangan negara. 
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Secara khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai 

tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara 

mempengarui penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses 

penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang 

beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran 

investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregeat dan akhirnya 

tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang 

dikehendaki. Kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip-

prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut : 

a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah swt dan Allah lah pemilik 

yang absolut. 

b. Manusia merupakan Pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan 

pemilik yang sebenarnya.  

c. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena 

seizin Alloh, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang 

beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki 

saudarasaudaranya yang lebih beruntung.  

d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. 

e. Kekayaan harus diputar.  

f.   Menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam 

perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. 

g. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi 

semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. 
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Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari 

unsur riba dan bunga bak. Dalam Islam riba, yang termasuk 

didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adannya 

pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis 

menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku 

lagi. Menejement moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi 

hasil.
75

 

I. Pendapatan Dalam Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi islam menyatakan munculnya konsep 

pemikiran tentang keadilan distribusi pendapatan dilatar belakangi 

kenyataan bahwa teori-teori yang telah ada tidak mampu ekonomi global 

yang berkeadilan dan berkeadaban. Pada kenyataannya yang terjadi 

justru dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan Negara, dan 

hubungan antar Negara.  

Setiap warga Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama 

untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesame 

masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh Negara 

terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari 

agama, pendidikan, kesehatan, hokum, politik hingga ekonomi. Secara 

tegas, Allah SWT menerangkan perintah untuk berlaku adil dan 

dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan 

permusuhan yang terjadi di masyarakat. Islam telah memerintahkan agar 
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pendapatan di distribusikan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Al- Hasyr:7: 

بَٓ ٍَََّ َُأَفَبَٓء ََِٔٱّللَّ ََسُع٘ىِ َٰٚ ََۦَعيَ ِو ٕۡ َأَ ِۡ ٍََِٰٙ ََٱۡىقَُش ىِِزٛ َٗ َ ُعِ٘ه ىِيشَّ َٗ َ ِٔ ََٰٚفَيِيَّ َٱۡىقُۡشثَ

ََََٰٗٚ ََ
ََٰ ََََِِٗٱۡىَٞز ِنٞ َغَٰ ََ ََََِِٗٱۡى جِٞوََِٱۡث ََٱىغَّ َِ ۡٞ َثَ َُدٗىَخََۢ َُ َََلََُٝن٘ ٜۡ بََٓٱۡۡلَۡغَِْٞبٓءََِم ٍَ َٗ َ ۡۚ ٌۡ ُْن ٍِ

َ ٌُ ُن ُع٘هََُءارَىَٰ ََٱىشَّ بََٗفَُخُزُٗٓ َفٍََََ ُٔ ْۡ ََع ٌۡ ُن َََّٖىَٰ
ۡۚ
ََهَٱرَّقُ٘اََََْٗٱّزَُْٖ٘ا ََٱّللَّ َُّ ََإِ َشِذُٝذََٱّللَّ

 ٧َََٱۡىِعقَبةَِ
Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr : 7). 

 

Dalam distribusi pendapatan melalui pola hubungan perburuhan, 

pekerja berhak atas upah atau gaji sebagaimana yang telah dijelaskan 

Rasulullah dalam Hadist berikut: 

َِْ ََِِللاَََِعْجذَََِع شَََْث ََ هََُقَبهَََقَبهَُع ْ٘ ََِٔللاَََُصيَّٜللاَََِسُع ْٞ ٌََََعيَ َعيَّ َأَْغطُ٘اََٗ

َْٞشأَْجَشَُٓ (ٍبجَٔاثَِساٗٓ)ََعَشقَََُُِٔٝجفَََّأََُقَجْوَََاۡلَِج  
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda 

: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. 

Ibnu Majah). 

 

Secara umum, islam mengarahkan mekanisme berbasis moral 

spiritual dalam pemeliharaan keadilan social pada setiap aktivitas 

ekonomi. Latar belakangnya yang dapat menyudahi kesengsaraan 

dimuka bumi ini. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, 

membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi hampir 

semua konflik individu maupun social. Hal ini akan sulit dicapai tanpa 

adanya keyakinan moral serta kedisiplinan dalam mengimplementasikan 
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konsep moral tersebut. Ini merupakan fungsi dari penerjemahan konsep 

moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian, sehingga etika 

ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan 

setiap kepentingan pribadi.
76

 

Kebutuhan memang menjadi alasan guna mencapai pendapatan 

minimum. Kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) merupakan 

hal yang paling mendasari dalam system distribusi-redistribusi kekayaan, 

setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus 

dipahami bahwa Islam tidak menjadikan complete income quality untuk 

semua umat sebagai tujuan utama dari system distribusi dan 

pembangunan ekonomi. Upaya untuk mengurangi kesenjangan harus 

selalu di upayakan umat muslim. 

Harus disadari, walaupun setiap individu maupun kolektif terus 

berusaha mencapai tingkat kemapanan materi, tetap saja secara 

sunatullah akan selalu ada pihak yang defisit adapula pihak yang surplus. 

Ajaran Islam meyakini bahwa ketidakseimbangan materi ditentukan 

sebagai cobaan hidup manusia, artinya substansi hidup didunia adalah 

cobaan, dan menjadi kaya atau miskin merupakam bagian dari cobaan. 

Setiap umat harus terlebih dahulu didorong untuk mampu 

mencapai yang minimum untuk pemenuhan kebutuhan dasar lalu 

kemudian diupayakan agar dapat mencapai standar hidup diatas 

kepemilikan asset nisab. Standar kecukupan untuk hidup diasumsukan 
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oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan, dan 

islam mengenal batasan tersebut sebagai hak setiap orang yang harus 

disediakan oleh otoritas individu, social dan negaranya. 

Namun kenyataan yang ada di pasar pertukaran barang maupun 

uang, berikut perangkat kebijakan fiscal dan moneter yang dikelola 

pemerntah, lebih membawa kepada pengertian kompetisi dalam artian 

postif atau pun negative ketimbang pemerataan pendapatan. Untuk itu, 

teori keadilan, efisiensi,equity, dan pertumbuhan yang diperankan oleh 

individu maupun Negara seharusnya tidak diarahkan sepenuhnya sebagai 

insentif upaya equality pendapatan yang sempurna, namun lebih kepada 

insentif kompetisi dalam artian positif (berlomba-lomba dalam kebaikan 

atau fastabiqul khairat).
77

 

Ini artinya yang menjadi focus dari system distribusi pendapatan 

islam merupakan proses distribusinya dan bukan output dari proses 

distribusi tersebut. Dengan demikian, jika pasar mengalami kegagalan 

untuk berlaku sebagai instrument distribusi pendapatan, maka frame 

fastabiqul khairat akan mengarahkan semua pelaku pasar berikut 

perangkat kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi 

pendapatan. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan 

sebagian harta bagi pihak surplus diyakini sebagai kompensasi atas 

kekayaannya dan disisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak 

deficit agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik. 
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Proses retribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal 

yang berkaitan dengan moral endogeneity, signifikansi dan batasan-

batasan tertentu, di antaranya: 

a. Sebagaimana utilitarianisme, mempromosikan “greatest good for 

greatest number of people,” dengan “good” dan “utility” 

diharmonisasikan dengan pengertian halal-haram, peruntungan 

manusia dan peningkatan utility manusia merupakan tujuan utama dari 

tujuan pembangunan ekonomik. 

b. Sebagaimana Libertarian dan Marxism, pertobatan dan penebusan 

dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses 

redistribusi pendapatan. Dalam aturan main syariah akan ditemukan 

sejumlah instrument yang mewajibkan seorang muslim untuk 

mendistribusikan kekayaannya sebagai akibat melakukan kesalahan. 

c. Sistem redribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurang 

dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi ataupun gagal. 

Kondisi seperti ini hamper bisa dipastikan berlaku di setiap 

komunitas. 

d. Mekanisme redribusi berlaku secara istimewa, karena walaupun pada 

realitasnya distribusi merupakan proses transfer kekayaan searah, 

namun pada hakikatnya tidak demikian. Di sini pun terjadi mekanisme 

pertukaran, hanya saja objek yang menjadi alat tukar dari kekayaan 

yang ditransfer berlaku di akhirat nanti (pahala). Dengan demikian, 

logikanya memberikan pengertian bahwa dengan berbuat baik 
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sekarang dan bertaubat karena melakukan dosa, kemudian mentransfer 

sebagian harta, maka sebagai alat tukar pengganti adalah pahala di 

akhirat. Ini tentunya bukanlah mekanisme dari market exchanges, 

akan tetapi pertukaran yang terjadi antara orang yang beriman dan 

Tuhannya.
78

 

Ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi yaitu tukar-

menukar, kebutuhan, kekuasaan, sistem sosial dan nilai etika. Sejalan 

dengan prinsip pertukaran antara lain seseorang memperoleh pendapatan 

yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. 

Ditribusi juga didasarkan atas kebutuhan, seseorang memperoleh upah 

karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. 

Untuk persoalan ekonomi, Negara harus menjamin dan 

memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama 

untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, 

setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar. Negara 

selakyaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar 

dapat terdistribusi secara merata dan adil. Sehingga tidak ada satu pun 

bagian dari anggota masyarakat yang terdzalimi haknya baik oleh Negara 

maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hal akses 

terhadap sumber daya ekonomi tersebut.
79

 

J. Akad dalam Ekonomi Islam 

1. Akad Mudharabah 
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Kata Mudharabah diambil dari bahasa arab “adh-dharab” 

yang dapat diartikan dengan “berpergian dengan membawa harta 

perniagaan”. Selain itu dapat diartikan juga dengan arti “saling 

memukul” terutama jika ternyata pekerja melakukan pembelian atas 

barang yang akhirnya menjadikan sebab kerugian sehingga pekerja 

kehilangan tenaga dan waktunya sedangkan pemodal juga kehilangan 

hartanya. Akan ini juga disebut dengan nama qiradh (saling 

mengambil harta yang lain yaitu modal dari pemilik dan keuntungan 

dari pekerja).
80

 

Para ahli Fikih sepakat bahwa akad ini diperbolehkan. 

Ketidakjelasan untung atau rugi dalam akad ini bukan termasuk dalam 

kriteria gharar (spekulasi) yang dilarang dalam Fikih. Al-Mawardi 

dari Madzhab Syafi‟I menyebut dalil Al-Quran untuk kebolehan akad 

Mudharabah ini yaitu firman Allah : 

َ...... ٌۡۚۡ ثُِّن َِسَّ ٍِّ َُجَْبٌحَأََُرَۡجزَُغْ٘اَفَۡضَٗلَ ٌۡ ُن ۡٞ َظََعيَ ۡٞ ٩٧َٔىَ  

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu…(QS. al Baqarah: 198)
81

 

Ayat ini memperbolehkan untuk mencari rizki Allah Swt 

secara umum dan termasuk dalam keumuman itu adalah mencari rizki 

dengan cara bagi hasil dalam akad mudharabah ini. Rukun 

mudharabah terdiri dari empat: 1.shababul mal (pemilik modal), 2. 
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Mudharib (pekerja atau pengusaha), 3. Objek akad yang terdiri dari 

modal, pekerjaan dan keuntungan, 4. Shighat (ijab dan qabul). 

Sebagaimana dalam akad-akad yang lain, pemilik modal 

dan pekerja kedua-duanya disyararkan memiliki kelayakan untuk 

melakukan transaksi akad, bukan anak kecil atau orang gila dan bukan 

termasuk orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Ada beberapa 

hal yang disyaratkan untuk objek akad, yaitu Berupa mata uang yang 

berlaku dan dapat dicairkan sewaktu-waktu. Adapun macam-macam 

Mudharabah adalah Mudharabah Muthlaqah yaitu akad mudharabah 

yang tidak dibatasi syarat dan Mudharabah Muqayyadah yaitu akad 

mudharabah yang dibatasi baik tempat bisnisnya, komoditas 

barangnya, waktu selesainya dan waktu pembagiannya.
82

 

2. Ijarah 

Ijarah berasal dari bahasa arab yang seakar kata dengan  al-

ajr  yang pada umumnya diartikan sebagai pahala. Pahala dalam 

konsep pemikiran islam adalah upah atau ganti rugi atas suatu 

pekerjaan atau barang. Sewa-menyewa merupakan akad tukar 

menukar, hanya saja dalam ijarah atau sewa menyewa ini, tukar 

menukar nya bersifat temporal (dibatasi oleh waktu) sementara tukar 
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menukar didalam akad jual beli (ba‟i) bersifat permanen dan tidak 

boleh dibatasi oleh waktu.
83

 

Akad ijarah pada dasarnya adalah yang diperbolehkan 

secara fiqih berdasarkan dalil dari al Qur‟an, Hadist, dan juga ijma‟. 

Didalam Al-Qur‟an Allah  SWT berfirman: 

ٓأَثَِذَٱۡعزََ بَََٰٝ ََ ُٖ َٱۡعزَََ َۡقَبىَۡذَإِۡدَذىَٰ ِِ ٍَ َشَ ۡٞ ََخ َُّ َإِ ََ َِۡجۡشُٓه ُِ ٞ ٍِ َٱۡۡلَ ُّٛ ِ٘ ََٕٙجۡشَدَٱۡىقَ  

 

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(QS. Al-

Qhashash: 26)
84

 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa sewa menyewa manfaat 

atau jasa, yaitu jasa seorang nabi Musa a.s dalam menggembalakan 

kambing, keduanya disewakan.sebagaimana diketahui bahwa objek 

akad ijarah ini dapat berupa manfaat dari barang dan dapat pula 

manfaat manusia atau jasanya. 

Rukun atau komponen yang membentuk akad ijarah sama 

dengan akad-akad muamalah yang lain, yaitu: penyewa (Musta’jir), 

pemberi sewa (ajir/musta’jar), barang yang disewakan, dah shighah 

(Ijab Qabul). Untuk syarat penyewa dan pemberi sewa secara fiqih 

haruslah memiliki keahlian untuk melakukan pembelanjaan harta 

secara sah, sehingga tidak sah akad ijarah dari atau untuk seorang 

                                                             
83

 Andi Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah, (Jakarta : 

Prenadamedia, 2019)h.116. 
84

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an Tajwid dan 

Terjemahnya…….h.310 



70 

 

anak kecil atau yang akal nya kurang sempurna. Berkaitan dengan 

objek akad ijarah atau barang yang disewakan, maka para ulama fiqih 

kebanyakan menjelaskan bahwa syaratnya harus berupa benda yang 

dapat dimanfaatkan tanpa menguranginya. Degan kata lain,objek akad 

adalah manfaat atau jasa.Adapun jenis ijarah antara lain: 

a. A‟mal adalah akad sewa atas jasa, ijarah yang digunakan untuk 

memperoleh jasa dari sesorang dengan membayar upah atas jasa 

yang diperoleh. 

b. „ayn adalah akad sewa atas manfaat barang ijarah yang digunakan 

untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat 

dari aset. Objek sewa dari ijarah ini adalah barang tanpa disertai 

pemindahan hak milik. 

c. Muntahiya bittamlik yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik 

objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas 

objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik 

objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat 

tertentu sesuai dengan akad. 

d. Ijarah maushufah fii al-dzimmah adalah akad ijarah atas manfaat 

suatu barang manfaat „ayn dan aml yang pada saat akad hanya 

disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya. 
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e. Ijarah tasyghiyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang 

tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa 

kepada penyewa.
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